São José dos Campos, 19 de junho de 2019.

À COMUNIDADE EDUCATIVA DO INSTITUTO SÃO JOSÉ
Parabéns pela linda Festa Junina!
A palavra que brota em nosso coração, de forma espontânea e profunda, é: GRATIDÃO.
Gratidão, primeiramente a Deus e a Nossa Senhora Auxiliadora, que nos abençoaram com um lindo dia
ensolarado e alegre, concorrendo para um clima de respeito e fraternidade;

Gratidão, a todas as famílias que contribuíram,
generosamente, com as prendas e presença, tornando o
nosso “Arraiá do Zé” uma linda Festa de Família;
Parabéns e obrigada às turmas vencedoras no desafio das
prendas: Educação Infantil II – A e B; Fundamental I – 2º
ano A e 4º ano C e Alunos do Fundamental II e Ensino Médio
que venderam maior número de ingressos. Aproveitem bem
o prêmio merecido! Obrigada!
Gratidão, a todos os Professores, Funcionários, Ex-alunas, Irmãs e Alunos, que colaboraram na preparação do ambiente
e na participação no dia da festa nas diferentes Barracas e serviços, dando o melhor de si, para que tudo corresse bem;
Gratidão, ao fiel Grupo de Mães – Artesanato Mamãe Margarida - que, semanalmente, se encontravam para a
confecção de lindas e graciosas prendas;
Gratidão, a todos que generosamente colaboraram com a Barracas em Prol da Semana Missionária e do Projeto
Voluntários – Educadores sem Fronteiras – Angola- Vides;
Gratidão, às nossas lindas crianças da Educação Infantil e Fundamental I, que abrilhantaram nossa festa com suas
danças, colorido e alegria próprias da simplicidade de coração;
Gratidão, aos alunos do Terceiro Médio, que encerraram o dia com
uma animada e tradicional Quadrilha, dando um toque de juventude
salesiana alegre e, sem dúvida, já saudosa;
Mais uma vez nossa festa aconteceu com sua marca, com sua
identidade própria: “Festa de Família no Arraiá do Zé”.

Pesquisa de Satisfação
GRATIDÃO, também às muitas Famílias que já colaboraram conosco
respondendo à Pesquisa de Satisfação, que é para nós um importante instrumento
que nos auxilia nas tomadas de decisões.
Aguardamos a participação de todos os Pais e Responsáveis, para que juntos
possamos trilhar um caminho sempre mais fortalecido de união entre Escola e
Família.
Solicitamos que a pesquisa seja preenchida e devolvida até o dia 25 de junho, por intermédio do seu/sua
filho(a) ou nas Recepções 1 e 2. Contamos com vocês!
Que as bênçãos de Deus sejam abundantes para a sua Família e a nossa sociedade, com a Celebração da
Solenidade de Corpus Christi, ocasião em que somos convidados a dar publicamente, o nosso testemunho de fé em
Jesus Eucarístico.
Fraternalmente,
Ir. Lucia Maistro
Diretora do ISJ
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